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  البعد العسكري في السياسة الخارجية التركية  
  )  2018 – 2011(دراسة حالة سوريا 

            
  

مخنف                                                                                                                  سفيان

السياسيةباح                                               العلوم لية دكتوراه، الدولية، ث  والعالقات

زائر                                                                                        ا زائر3جامعة ا ، 

  :الملخص

عرفت السياسة اخلارجية الرتكية بقيادة حزب العدالة والتنمية حتوال كبريا منذ وصوله إىل احلكم عام 
بصورة عامة " ترتكز على مبدأ صفر مشاكل مع دول اجلوار"عرف بـ سياسة تركية  ، من خالل ما2002

عاون مع دول اجلوار وإحراز عالقات متقدمة معها، ومع سوريا بصورة خاصة، يعين بذلك تعظيم الت
" الربيع العريب"غاية اندالع ما يسمى بـ  استمرت تركيا على هذا النهج إىل. سياسيا، اقتصاديا، وعسكريا

يا ، إذ دفع تزايد نشاط حزب العمال الكردستاين وتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وسور 2011عام 
جديدة للتعامل مع األوضاع املستجدة يف سوريا، حبيث مل يعد يستبعد ارجية برتكيا إىل وضع سياسة خ

يف إطار أدوار صراعية اضطرارية  –حزب العدالة والتنمية كلية إمكانية استخدام القدرات العسكرية الرتكية 
 بغرض محاية املصاحل الرتكية، وحتقيق أهداف سياستها اخلارجية، على أن يأخذ ذلك شكل التوظيف –

  .الذكي مبعىن تأجيل اللجوء إىل اآلليات العسكرية إىل ما بعد توظيف اآلليات السياسية واالقتصادية

   :الكلمات المفتاحية

 -الدولة اإلسالمية  -حزب العمال الكردستاين  -سوريا  –تركيا  –السياسة اخلارجية  -القوة العسكرية 
  .الربيع العريب

Summary: 

The Turkish foreign policy, under the reign of the Justice and 
Development Party (AKP), witnessed a major change. Since its arrival in 
power, in 2002, the AKP adopted a policy based on the principle of « zero 
problem » with the neighboring countries in general and in particular with 
Syria; in the way by which the Turkish government tends to strengthen the 
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cooperation with the neighboring countries and achieve advanced 
relationships politically, economically, as well as militarily. 

Turkey continued to proceed in this policy until the breaking out of 
what is called « the Arab Spring » in 2011,the acceleration of activities of  
both the Kurdistan Workers’ Party (PKK) and  the Islamic State of Iraq and 
the Levant(ISIL) in Turkey, led the  Turkish government to establish a new 
foreign policy to deal with the current circumstances ;in which the Justice and 
Development Party seize no effort to preserve  the Turkish interests, 
including the use of military capabilities, if necessary-as part of  an 
emergency conflict role- and to achieve the targets of its foreign policy in a 
wise and smart  way ;i,e the use of the all- possible political and economic 
solutions before resorting to the military ones. 

Key Words: 

Military force - foreign policy -  turkey – Syria - Kurdistan workers party - 
Islamic State - Arab Spring. 

  :مقدمة

، كان مبثابة 2003إن رفض تركيا التعاون مع الواليات املتحدة األمريكية متهيدا لغزو العراق عام 
الكاشف لالجتاهات اجلديدة للسياسة اخلارجية الرتكية، يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية، اليت تستند إىل 

للدكتور أمحد داود أغلو، وهي رؤية تقوم على أن تركيا دولة فاعلة يف حميطها " نظرية العمق االسرتاتيجي"
سياسي  -اإلقليمي والدويل وانطالقا من عوامل اقتصادية وسياسية وأمنية وأخرى هلا عالقة باملوقع اجليو

ا التارخيية باجلوار اجلغرايفاحليوي فضال عن عالق ر يف مع دول اجلوا" صفر مشاكل"أصبحت سياسة  ،ا
هذه الفرتة مبثابة حجر األساس يف منهج السياسة اخلارجية الرتكية، جتاه دول حميطها اجلغرايف بشكل عام 
وسوريا على وجه خاص، تقوم على أساس التعاون االقتصادي واألمين والسياسي بعيدا عن احللول 

  .العسكرية

سياسة اخلارجية الرتكية وعائقا ،  حتديا حقيقيا إلسرتاتيجية ال2011شكل الربيع العريب يف عام 
مع دول اجلوار، خاصة سوريا، بفعل تنامي نشاط حزب العمال " صفر مشاكل" أمام تطبيق مبدأ 

ديدا لألمن القومي ) داعش(الكردستاين والدولة اإلسالمية  يف كل من سوريا والعراق، وهو ما يشكل 
انعطافة يف انتقال تركيا إىل تفعيل القوة  وهي العوامل اليت شكلت  - حسب تقديرات أنقرة –الرتكي 

، لتحقيق أهداف سياستها اخلارجية، انطالقا من قناعة تقول إن املشاركة يف )القوة الصلبة(العسكرية 
العمليات اجلارية يف املناطق املتوترة وممارسة الدور والنفوذ لرسم اخلرائط واملصائر أفضل من البقاء متفرجا 
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ما هو دور البعد العسكري : ومما تقدم نطرح اإلشكالية التالية .من قوى دولية وإقليمية عما حياك من املنطقة
البحثية عدد من  ؟ وينبثق عن هذه اإلشكالية2011يف السياسة اخلارجية الرتكية جتاه سوريا بعد 

  :التساؤالت الفرعية منها

 ؟.ما هو مفهوم القوة العسكرية يف السياسة اخلارجية .1
 داخليا وخارجيا؟ لقوة العسكرية يف السياسات الرتكيةما هي مكانة ا .2
ا العسكرية "ما هي أسباب ودوافع تفعيل تركيا  .3  يف سياستها اخلارجية" القوة الناعمة"بدل "قو

  ؟2011جتاه سوريا بعد عام  

للقوة هناك عالقة ارتباطيه بني استخدام تركيا  :وسنتناول اإلشكالية الرئيسية من خالل الفرضية التالية
العسكرية يف سياستها اخلارجية و بني عدم االستقرار األمين والسياسي يف سوريا يف ظل ثورات الربيع 

  .العريب

املنهج التارخيي وذلك بتتبع تطور استخدام : وقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على منهجني أساسني 
راسة احلالة حبكم تناول البعد العسكري القوة العسكرية كأداة من أدوات السياسة اخلارجية الرتكية ومنهج د

ومن أجل دراسة كل ما تقدم به  ).2018-2011: (يف السياسة اخلارجية الرتكية دراسة حالة سوريا فرتة
  :ارتأينا االعتماد يف ذلك على ما يلي

  .مفهوم القوة العسكرية يف السياسة اخلارجية: احملور األول -
  .الرتكية على مستوى البيئة الداخليةعامل القوة العسكرية : احملور الثاين -
- 2011حالة سوريا: (القوة العسكرية الرتكية على مستوى البيئة اخلارجية عامل: احملور الثالث -

2018.(  

  القوة العسكرية في السياسة الخارجية  مفهوم: المحور األول

ا على اختاذ القرارات السياسية الفاعلة و  من مث حيرر سياستها إن امتالك الدولة للقوة يدعم قدر
ج امتالك  ا الدولية لدرجة مقبولة، وقد تلجأ الدول إىل تبين  عناصر ) االستحواذ/ بناء( اخلارجية وحتركا

القوة رغبة منها يف التحكم بالسياسة الدولية أو تقليل آثارها السلبية عليها وعدت القوة العسكرية أهم 
أن القوة العسكرية كأداة من : ، وعليه ميكن القول1لدويلعناصر القوة تلك وأهم مقومات االستقطاب ا

                                                             
  .19، ص، 2010، 1دار أسامة للنشر والتوزيع، ط: والتوازنات اإلقليمية، األردنخظر عطوان، القوى العاملية 1
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أدوات السياسة اخلارجية ألية دولة كانت دائما نتاجا وخترجيا لتفاعالت منبثقة عن نسق حضاري معني يف 
  1.هذه الدولة أو تلك

وتستخدم القوة العسكرية كأداة من أدوات السياسة اخلارجية للدول، ويتخذ هذا االستخدام أحد 
االستخدام املادي أو الفعلي للقوة املسلحة يف الدفاع عن مصاحل الدولة وأهداف سياستها ) أ: (مظهرين

التهديد باستخدام القوة املسلحة إلجبار الدول األخرى على الرضوخ والتسليم بأهداف ) ب(اخلارجية، 
  :خلارجية على الشكل التايلونفصل يف استخدام القوة العسكرية  كأداة من أدوات السياسة ا 2هذه السياسة

  القوة العسكرية كأداة دفاعية في السياسة الخارجية: أوال

يعد العامل العسكري من العوامل املهمة يف السياسة اخلارجية، مبختلف استخداماته اهلجومي 
ا ، ويعين باالستخدام الدفاعي للقوة العسكرية ، أن الدولة ال تستخدم هذه القوة إال إذا ا3والدفاعي ضطر

الظروف إىل ذلك، إما دفاعا عن نفسها ضد اهلجوم، الذي تتعرض له من قبل دولة خارجية معادية هلا، أو 
دفاعا للتهديد الذي تستشعره ملصاحلها، والذي ال جيدي يف التعامل معه استخدام األدوات األقل عنفا 

حلالة يتم يف إطار تبين السياسات اليت ، ومن هنا فإن استخدام القوة العسكرية يف هذه ا4للسياسة اخلارجية
والدول اليت تنتهج هذا النوع من السياسات ذات  Status Quoدف إىل اإلبقاء على األوضاع الراهنة 

الطبيعة الدفاعية عادة ما تقبل دخول احلرب كضرورة من الضرورات اليت حتملها عليها طبيعة البيئة الدولية 
ومن مث فهي تقبل الصراع  ) القوة املسلحة كوسيلة لفض املنازعات الدولية اليت تتسم بشرعية اللجوء إىل(

  .5كضرورة من ضروريات البقاء يف هذه البيئة

ويف حالة اهلجوم اخلارجي تكون القوات املسلحة اهليئة املسؤولة يف الدفاع عن الدولة ، حبيث تتوقع 
دفاعية القوة الالزمة أي كانت لصد اهلجوم احلكومة واملواطنون على حد سواء أن تستخدم تلك القوات ال

، من أجل حتقيق هدف البقاء "Wolfersأرنولد ولفرز"، ويأيت استخدام هذه القوة حسب 6وهزمية العدو
القومي للدولة والدفاع عنه ضد أي حماولة تستهدف تغريه، وقد تتنوع األهداف املتوخاة من احلفاظ على 

الدفاع عن استثمارات الدولة يف اخلارج إذا ما كانت هذه االستثمارات البقاء القومي للدولة وتتوسع إىل 

                                                             
  .11، ص، 2008املركز العريب للدراسات اإلنسانية، : بشري عبد الفتاح، القوة العسكرية وحسم الصراعات الواليات املتحدة منوذجا، القاهرة1
  .509، ص، 1985، 4.مشورات ذات السالسل، ط: دراسة يف األصول والنظريات، الكويت: صربي مقلد، العالقات السياسية الدولية إمساعيل2
  .379،ص،2015، 1دار زهران للنشر والتوزيع، ط: أمحد نوري النعيمي،عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية الواليات املتحدة أمنوذجا، األردن3
  .271ص، ،2013، 1.ط، املكتبة األكادميية: ي مقلد،السياسة اخلارجية األصول النظرية والتطبيقات العلمية، اجليزةصرب  إمساعيل4
  .527-526ص،. ، ،ص2014مؤسسة شباب اجلامعة،: العالقات اإلسرتاتيجية الدولية، إسكندرية ،أألقداحيهشام حممد 5
  .48-47ص، ،ص2013 1مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،ط: عماد تركي ، القاهرةلبىن : العالقات الدولية،ترمجة بول ويلكينسون،6
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ا تغري عالقات القوة يف  اخلارجية تشكل عصبا رئيسيا من أعصاب القوة القومية للدولة ويرتتب على فقدا
  .1غري صاحلها

  القوة العسكرية كأداة هجومية في السياسة الخارجية: ثانيا

ا العسكرية اجلبارة كي حتافظ على موقعها  لقد أثبتت القوى العظمى رغبة فائقة يف استخدام قو
ا الوصول إىل مصادر املواد اخلام وإىل  املسيطر، ولقد تدخلت هذه الدول تكرارا لضمان االحتفاظ بقدر
ا قد استخدمت القوة العسكرية أيضا لشل حركة دول األطراف وشبه  األسواق الكربى، يضاف إىل ذلك أ

ديدا ملصاحلها وعائقا أمام حتقيق أهدافها املختلفة األطراف ا من هنا يتضح  2).داخلية وخارجية(ليت تراها 
لتحقيق أهدافها يف السياسة  -القوة اهلجومية–تلجأ إىل النوع الثاين من األسلوب العسكري  لنا أن الدول

ا العسكرية هو حتقيق بعض املكاسب اإلقليمية أو  اخلارجية، إذ أن هدف الدولة من وراء  استخدام قو
وباستخدام  3اإلسرتاتيجية أو االقتصادية أو السياسية كالعمل على إسقاط نظام سياسي مناوئ ملصاحلها

ا وفقا ملصاحلهم اخلاصة   4.القوة العسكرية اهلجومية يفرض األقوياء كلمتهم ويسريون األمور كما يرو

وميثل االستخدام اهلجومي للقوة العسكرية للدولة مظهرا شائعا من مظاهر استخدام القوة املسلحة 
يف العالقات الدولية، وبكل ما ميكن أن ينطوي عليه هذا االستخدام من انتهاك للسيادة أو السالمة 

قات قوة جديدة، اإلقليمية لدولة من الدول، أو تعريض استقالهلا السياسي للخطر، أو حماولة فرض عال
ا العسكرية ، ويوفر 5وفق ما ختطط له الدولة، اليت تعمد إىل مثل هذا النهج اهلجومي يف استخدامها لقو

االستخدام اهلجومي للقوة العسكرية العديد من املزايا للدولة اليت تلجأ إليها،  من ذلك مثال أن الدولة 
ا قد تستفيد من املزايا اليت حيققها عنصر املهامجة هي اليت ختتار التوقيت املالئم لبدء هج ومها كما أ

ومن ناحية أخرى فإن امليزة اليت يكفلها 6.املفاجأة إذ أن اهلجوم املباغت يشل مقاومة الطرف املستهدف به
اهلجوم ال تقتصر على عنصر التوقيت وإمنا تتعداه إىل حتديد املكان ونوعية األسلحة اليت تستخدم يف تنفيذه 

يبقى أن إذا كان للهجوم مثل تلك املزايا اليت . 7حة تتنوع آثارها حبسب القدرة التدمريية لكل منهافاألسل
أشرنا إليها، فإن هناك حاالت عديدة، قد خيفق فيها اهلجوم يف حتقيق أهدافه؛ ألكثر من سبب ومن ذلك 

                                                             
  .150ص، 2010الدار اجلماهريية ،: على عودة العقايب، العالقات الدولية دراسة حتليلية يف األصول والنشأة والتاريخ والنظريات، بغداد1
  .293، ص،2004، 1حباث، طجون بيليس، ستيف مسيث، عوملة السياسة العاملية، مركز اخلليج لأل2
  .398ص،، 2012مؤسسة شباب اجلامعة،: السياسة اخلارجية واملؤمترات الدولية، اإلسكندرية ،أألقداحيهشام حممود 3
  .4،ص،2015كرمي أبو حالوة ،سياسات القوة الذكية ودورها يف العالقات الدولية،مركز دمشق لألحباث والدراسات،4
  .273. ص ،مرجع سابقة،صربي مقلد،السياسة اخلارجي 5
  .398ص، ،مرجع سابقاألقداحي، 6
  .510.ص ،مرجع سابق د،لمساعيل صربي مقإ6
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ة على جتميع كل القوى املناوئة له أن االستخدام اهلجومي للقوة يعمل بطبيعته العدوانية والالأخالقية املستفز 
كما أنه يف حاالت أخرى، فقد يتسبب . ودفعها إىل حماولة إحباطه، وعدم متكينه من جين مثار عدوانه

   1.اهلجوم يف استثارة عداء األطراف احملايدة يف مثل هذه النزاعات الدولية

  لداخليةعامل القوة العسكرية التركية على مستوى البيئة ا: المحور الثاني

  عقيدة الجيش التركي: أوال

إن مهمة القوات املسلحة الرتكية هي ضمان أمن تركيا ضد التهديدات الداخلية واخلارجية ومواجهة 
التحديات األمنية واألزمات يف ظل البيئة اإلسرتاتيجية العسكرية السياسية الراهنة، حيث التوازنات العاملية 

أما عقيدة اجليش الرتكي، فإن احملور األساسي الذي تستند عليه هذه  2ائيةواإلقليمية مل تستقر بعد بصورة 
اء )سالم يف الداخل، سالم يف اخلارج" (مبدأ أتاتورك"العقيدة فهو  ، وهلذا وباستثناء تدخله يف قربص إل

خيض ، مل 1974جويلية  20يف   االنقالب العسكري املدعوم  من قبل مجهورية اليونان يف تلك املرحلة
اجليش الرتكي أي حرب عدوانية ضد اجلريان، وتقوم عقيدة القوات املسلحة الرتكية على أربع نقاط 

  :3أسياسية

ال بشكل قوة ردع يف قلب : الردع -1 عرب احلفاظ على قدرات تركيا العسكرية وتأمني تقدمها يف هذا ا
كيا، مبعىن آخر تأمني الناحية الدفاعية املنطقة اليت تعد بيئة خصبة لعدم االستقرار واملخاطر احمليطة برت 

 .بشكل مينع اآلخرين من اعتماد اهلجوم
إذ تعد هذه املهمة من املهمات  :المساعدة في إدارة األزمات أو حلها عبر اإلسهام العسكري -2

األساسية يف اجليش الرتكي وهي تعين أمنوذجا عن اجليش الذي يعمل على نشر األمن واالستقرار 
م، وهو دور تفتقده معظم جيوش العامل، لذلك نرى تركيا من أكثر الدول مسامهة يف وتأمني السال

 ).NATO(عمليات حفظ السالم أو حل النزاعات عرب األمم املتحدة أو حلف مشال األطلسي 
ويعين تشخيص املخاطر مبكرا والعمل على حتديد التحرك العدواين املرتقب ضد  :الدفاع المتقدم -3

ا على املشاركة يف حفظ األمن والسلم الدوليني وإيقافهالدولة الرتكية و   .ضد قدر

                                                             
  .275. ص ،مرجع سابق صربي مقلد،إمساعيل  1
  .193 .،ص2015دار أجمد للنشر والتوزيع، :  ندالت الداخل ورهانات اخلارج، األر أمحد يوسف الكيطان، تركيا يف عهد حزب العدالة والتنمية حتو 2
  .360 .، ص2017، 1.دار أجمد للنشر والتوزيع، ط: ردندراسة يف التوازنات اإلقليمية والدولية، األ: أمحد مشعان جنم، مكانة تركيا الدولية 3
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وهو عنصر مهم يف عقيدة اجليش وال سيما فيما خيص املشاركة يف أحالف إقليمية  :األمن الجماعي -4
وبناء على هذه العقيدة يعمل اجليش الرتكي على وضع اسرتاتيجيات عسكرية ، دولية أو منظمات

  :1دفاعية ترتكز على
تتحول تركيا إىل دولة منتجة لالسرتاتيجيات ومبادرات توفر األمن واالستقرار يف املنطقة وحتد من أن  .1

 .تأثري االسرتاتيجيات املوجهة حنوها وحنو املنطقة
 .أن تتحول إىل عنصر قوة وتوازن يف املنطقة .2
العالقات أن تعمل على استغالل كل فرصة وتأخذ املبادرة يف حتقيق التعاون والتفاهم وتطوير  .3

  االجيابية مع الدول احمليطة

  القوات المسلحة التركية : ثانيا

يعد اجليش الرتكي ثاين أكرب جيش يف حلف الشمال األطلسي بعد الواليات املتحدة األمريكية 
وهي ثامن أكرب جيش عامليا من حيث عدد اجلنود املوضوعني يف اخلدمة وهي أكرب من اجليش الفرنسي 

يف اخلدمة العسكرية و ) 382850(ألف من القوات منهم ) 743475(، وبنحو 2نيواالجنليزي جمتمع
  :، وتتألف القوات املسلحة الرتكية حتت رئاسة األركان العامة من3فرد احتياطي) 360655(

اجليش األول يف منطقة مرمرة، اجليش الثاين يف جنوب شرق : تتشكل من أربعة جيوش: القوات البرية -1
  4يف إزمري" إجيه" الث مشايل شرق تركيا واجليش الرابع يسمى جيش تركيا، اجليش الث

تنضوي حتتها قيادة األسطول والقيادة امليدانية للبحر الشمايل والقيادة امليدانية للبحر  : القوات البحرية -2
  5.اجلنويب وقيادة التدريب والتمرين البحري

                                                             
، 1ر والتوزيع، طشركة دار األكادمييون للنش: األردن(، حتليل السياسة اخلارجية الرتكية وفق منظور املدرسة العثمانية اجلديدةفراس حممد إلياس، 1

  .95،ص، )2016
تمع  املقومات اجليو "علي حسني باكري، 2 تركيا بني حتديات : ، يف"النموذج اإلقليمي واالرتقاء العاملي -سياسية واجليو اسرتاتيجية –تركيا الدولة وا

  .36،ص، 2010، 1الدار العربية للعلوم ناشرون، مركز اجلزيرة للدراسات، ط: الداخل ورهانات اخلارج، قطر
3 HURRIYET DAILY NEWS, Turkish Military in firepower World top 10 list, (01 
September 2017), in : http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-military-in-firepower-
world-top-10-list-117462/29/01/2018,/15:08 m 

  .39، ص، )2016، 1مكتبة الوفاء القانونية، ط: مصر(، 2002السياسة اخلارجية الرتكية اجتاه الشرق األوسط بعد دمحاين العيد، 4
 12(، املعهد املصري للدراسات السياسية، "الرتكية، اجليش الرتكي خريطة معلومات أوليةخرائط القوى الداخلية يف اجلمهورية "وحدة الرصد والتوثيق، 5

  .3، ص، )2016سبتمرب 
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مقرا هلا، وهناك قيادتان، مقر األوىل يف أسكي وتتخذ قيادة هذه القوات يف أنقرة : القوات الجوية-3
شهري، ومقر القوة األخرى يف ديار بكر، أما قوات القطاع الشرقي ومركزه سيواس والقطاع األوسط ومركزه 

  1جانكري والقطاع الغريب ومركزه أفيون حصار

العامة لقوات الدرك تعترب قوات الدرك جزءا من القوات املسلحة الرتكية، والقيادة : قوات الجندرمة -4
تابعة لألركان العامة الرتكية يف املسائل املتعلقة بالتدريب والتعليم، وهي على اتصال مع القوات املسلحة، 

  2.ويف اتصال مع وزارة الداخلية يف املسائل املتصلة يف أداء الواجبات وسالمة النظام العام

  الصناعة العسكرية التركية: ثالثا

برناجما لتحديث وتطوير  1952دخوهلا يف حلف الشمال األطلسي عام اعتمدت تركيا ومنذ 
احلصول على : القدرات العسكرية، واليت بدأت منذ أواسط الثمانينات واستندت إىل مبدأين رئيسني مها

أسلحة متطورة من مناشئ غربية، واعتماد التصنيع العسكري املشرتك مع الواليات املتحدة األمريكية ودول 
رى إال أن ظروف تسعينيات القرن املاضي وأبرزها حرب اخلليج الثانية وتفكك االحتاد السوفييت غربية أخ

، إىل الفهم 3وانتهاء احلرب الباردة، دفعت صناع القرار األتراك ويف مقدمتهم رجال املؤسسة العسكرية
 2002السلطة عام العميق لصريورة التحول ومنطق التغري أدركه حزب العدالة والتنمية مع وصوله إىل 

دف جعل تركيا  4بقيادة أردوغان، وانطلق يف إحداث التغري الشامل يف الدولة ابتداء بتصحيح مسارها
بلدا رائدا يف املنطقة والعامل، وأن يكون الدفاع فعاال ورادعا وعصريا وأنه من الضروري تطوير الصناعات 

كية، إذ أن الصناعات الدفاعية خالل هذه املرحلة، قد الدفاعية لزيادة قابلية إمكانات القوات املسلحة الرت 
؛ ومن هذا املنطلق، سعت 5سجلت تقدما كبريا وصلت إىل مستوى قدرة تركيا على صناعة دبابتها القومية

ا العسكرية، فمنذ  تركيا إىل تنويع مصادر السالح وتأمينها، وتنمية القدرة الذاتية هلا عن طريق تطوير صناعا
ات القرن العشرين، عملت تركيا على توسع القاعدة الصناعية العسكرية، وذلك لتحقيق عدة ينأواسط تسعي
  :6أهداف منها

                                                             
  .355، ص، مرجع سابقأمحد مشعان جنم، 1

: ، متاح على)2015ديسمرب  11( فرادة ومتيز، تركيا بوست، نشر بتاريخ :  أفرع القوات املسلحة الرتكية"إسراء حممود، 2
95805-post.net/p-https://www.turkey/  /12/02/2018 /17:09سا.  

  .94، ص، مرجع سابقفراس حممد إلياس، 3
، ص، )2016أفريل (، مركز رؤية للتنمية السياسية، 2015 -2002أمحد قاعود، اإلصالحات الداخلية يف عهد حكومة حزب العدالة والتنمية 4

12 .  
  .356، ص، مرجع سابقأمحد مشعان جنم، 5
  .206، ص، مرجع سابقأمحد يوسف الكيطان، 6
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تأمني القاعدة الصناعية العسكرية اليت تؤمن احلاجات العسكرية املطلوبة واملساعدة على حتسني الوضع  -1
ية من اخلارج، والتحول إىل االقتصادي للبالد، عن طريق تقليل استرياد األسلحة واملستلزمات العسكر 

وقد قدرت كلفة التحديثات حنو . دولة مصدرة للسالح، واالستفادة من العائدات املستحصلة منها
، إال أنه مت توسيع 2006إىل العام  1996أعوام، أي من العام ) 10-8(مليار دوالر، وملدة ) 30(

 .عاما) 30(ر وعلى مدى مليار دوال) 150( الربنامج التحديثي وزيادة ختصصاته لتصبح 
يار االحتاد السوفييت وانتهاء احلرب الباردة من خالل مواجهة النزاعات  -2 العمل على احتواء تداعيات ا

االنفصالية اليت اكتسبت زمخا قويا يف تلك الفرتة، خاصة أن تركيا أصبحت تقع يف منطقة هشة من 
الشرق أوسطي، وهو ما فرض عليها  -قوقازيال –سياسية يف مثلث األزمات البلقاين  -الناحية اجليو

ا املسلحة لتكون قادرة على حتمل مسؤولية الدفاع عن وحدة ومتاسك البالد  حتديث وتطوير قوا
ا  .1ومواجهة األخطار والتهديدات اخلارجية اليت قد تلحق 

ر حاسم من العمل على تثبيت موقع تركيا كالعب أساسي على الصعيد الدويل وكدولة حمورية ذات دو  -3
  2.إسرتاتيجية ليس من بوابة صد الشيوعية–الناحية اجليو

ا ضرورية وحتمية يف آن واحد حلماية أمن الوطن و  يعترب حزب العدالة والتنمية هذه اخلطوة أ
  :4لذلك قام بإنشاء شركات تركية متخصصة بالصناعات العسكرية أمهها 3ومصاحله العليا داخليا وخارجيا

  شركة أسلسان)Aselsan :( وهي من كربى الشركات الرتكية، واملتخصصة بإنتاج االليكرتونيات
والربجميات وأنظمة االتصاالت، وتقوم هذه الشركة بتصنيعها برتخيص أمريكي، حيث تعد من أهم 

 .الشركات املصدرة للمعدات العسكرية يف تركيا
  شركة روكتسان)Roketsan :( وتطوير إنتاج منظومات  تصميم وتصنيع" مهمة هذه الشركة هو

 5.القذائف والصواريخ احلربية يف تركيا
 شركة أوتوكار)Otokar :( مهمتها الرئيسية هو تصميم وتصنيع وتسويق املركبات التجارية والقتالية

  1.وخمتلف منتجات صناعة الدفاع
                                                             

  .38، ص، مرجع سابقعلي حسني باكري، 1
  .38، ص، رجع سابقم علي حسني باكري، 2

3Oktay BİNGÖL, Ali Bilgin VARLIK, TÜRK SAVUNMA SANAYNN GELECEGYI, 
TURKIYE ASYA STRATEJIK ARISTIRMALAR MERKAZI, (TASAM),StratejikRapor 
No: 71, (2015),p ,15. 

  .213، ص، مرجع سابقأمحد يوسف الكيطان، 4
، تاريخ /http://www.roketsan.com.tr/ar/kurumsal/hakkimizda: أنظر، موقع شركة روكيتسان، متاح على5

  .سا 15:21، التوقيت، / 30/01/2018/الدخول
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مع كربى كما أقامت هيئة الصناعات العسكرية الرتكية عدة مشاريع لألحباث العسكرية باالشرتاك 
، وجامعة اسطنبول )TUGITAK( مؤسسة العلم والتكنولوجيا الرتكية: املؤسسات واجلامعات الرتكية مثل

، وجامعة بلكنت )ODTU(، وجامعة الشرق األوسط التقنية)YTU(، وجامعة يلدز التقنية )ITU(التقنية 
)BU.(23:الرتكية وميكن من خالل اجلدول التايل اإلطالع على أهم الصناعات العسكرية  

  مالحظات             م                    نوع السالح المصنع محليا                                         
  االيطالية" 129إيه " تطوير ملروحية   "أتاك 129يت " مروحيات مقاتلة من نوع   1
  صناعة تركية كاملة  "عنقاء بلوك ب" طائرات بدون طيار من نوع  2
" حركوش" وطائرة " 1إف إكس" طائرة تركية مقاتلة من نوع   3

  التدريبية
  2017دخلت اخلدمة عام 

مليون دوالر وهي نصف  250أول سفينة حربية بالكامل بتكلفة   " كروفيت ملغم"   4
  تكلفة مثيلتها األمريكية

ا مرتا  120مرتا وعرض  139أول سفينة برمائية تركية بطول   بريقدار   5 بإمكا
  من احلمولة، مركبات، دبابات وعربات مدرعة) طن 1200(محل 

  يتم العمل عليها  " آدا"شبح من طراز ) حبرية(طرادات   6
مدفع ميدان تقيل صناعة تركية برتخيص من كوريا اجلنوبية ويبلغ مداه  155caliberTملم فريتينا  155هاوتز ذايت احلركة   7

  كلم  40أكثر من 
مدرعة برمائية متعددة االستخدامات، مزودة حبماية ضد األلغام   " أرما" املدرعة   8

  واالنفجارات
  يتم جتريبها  " ألتاي" الدبابة الرتكية  9
  يتبع للقوات الربية  تطوير نظام الدفاع الصاروخي اخلاص  10
ا شركة 2015مت اضافته يف عام   معدات احلرب االلكرتونية) كورال(جهاز التشويش األرضي   11 الرتكية للصناعات " أسيلسان"  وطور

  العسكرية االلكرتونية
طلقة يف الدقيقة  650مرت وتبلغ سرعتها  600ويصل تأثريها إىل مدى   MPT- 76بندقية سالح املشاة   12

  .الواحدة
1

13  
كيلو واط ويعمل على صد التهديدات اآلتية   20أول سالح تركي بقوة   " اليزر" سالح ليزر 

  "الليزر" الرب عن طريق إرسال شعاع من  من البحر أو اجلو أو
  

اجلهود املبذولة من قبل حزب العدالة والتنمية للنهوض بالصناعات الدفاعية الرتكية، تبقى  ورغم
القاعدة التكنولوجية  هلذا النوع من الصناعات الدفاعية يف تركيا ناشئة مثل تلك املوجودة يف اهلند أو الربازيل 

                                                                                                                                                              
1DoğanSeçkinler ,ÖktemSöylemez ,OtokarYatırımcıİlişkileri, yatirimcisunumu, koc,(3-05-

2017),p,4.  
   .213، ص، مرجع سابقأمحد يوسف الكيطان، 2
، ص، )2016أفريل (، واإلسرتاتيجيةاملعهد املصري للدراسات السياسية ، "تركيا وتفعيل القوة الصلبة األبعاد والتداعيات" حممود مسري الرنتيسي،3
5.  
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ال على غرار الواليات املتحدة األمريكية، أو كوريا اجلنوبية حتت اج إىل تعاون مع الدول الرائدة يف هذا ا
  .1روسيا، أملانيا، فرنسا، بريطانيا، والصني

  العسكرية وحماية علمانية الدولة التدخالت: رابعا

 أحدثت حركة املقاومة الوطنية خالل حرب االستقالل مزجا قويا بني الدور السياسي والعسكري يف
مفهوم الوظيفة العسكرية، ووفق أتاتورك وجمموعته يف استخدام هذه الشخصية ذات الوجهني السياسي 
والعسكري يف تويل إدارة البالد، ومن مث مل يقتصر دور اجليش آنذاك على نقل الكماليني إىل سدة احلكم 

ني، أصبح ينظر إىل املؤسسة ومنذ ذلك احل 2بل حتول اجليش ذاته إىل عضو فاعل يف بناء اجلمهورية الرتكية
ا ا " العسكرية يف تركيا على أ ا جزء تكويين وجوهري ... مدخل للسياسة العامة وعامل مؤثر ومتأثر  وأ

تمع، حبسب ما تراه ووفق ما حيدده الدستور   3.يف الدولة، وهي احلارس واحلامي للدولة وا

وتتوىل االستجابة اليت تراها أيضا، سواء  هكذا تتوىل املؤسسة العسكرية حتديد مصادر التهديد،
ومل يكن للحكومات والربملان ، رج، عسكريا أم سياسيا أم غري ذلكأكان التهديد يف الداخل أم يف اخلا

واملؤسسات السياسية والتنفيذية والقضائية رقابة جدية، أو تدخل، أو إشراف مباشر على عملها، فقد 
ا الداخلية باشرت خالل عقود عدة ما عّدته مهم ا وسياسا ، بسلطة ذاتية، وكان )وأحيانا اخلارجية(ا

ا تقريبا بعد انتهاء فرتة حكم احلزب الواحد يف تركيا اليت  4لديها نوع من االستقاللية يف كل ما يتعلق 
انتقال تركيا إىل " عصمت إينونو" ، عندما أعلن رئيس اجلمهورية 1946وانتهت عام  1923بدأت عام 

لتعددية احلزبية، ومنذ ذلك احلني بدأ الصراع بني اجليش والسياسة يف تركيا، وقام اجليش بأربعة نظام ا
وبعد كل انقالب عسكري اعتاد  ،امي ملبادئ اجلمهورية وعلمانيتهاانقالبات عسكرية من منطلق أنه احل

                                                             
1  Sophie LEFEEZ, L’INDUSTRIE DE DÉFENSE TURQUE : Un modèle de 
développement basé sur une volonté d’autonomie stratégique, POLICY PAPER,INSTITUT 
DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATEDIQUE, I.R.I.S,( AVRIL 
2017),p,2. 

ضة مصر للنشر، ط: مصر(، من القبضة احلديدة إىل دستور بال عسكر: االعسكر والدستور يف تركي طارق عبد اجلليل،2 ، ص، )2013، 2دار 
37.  

، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بريوت(، 2014-2002النظام السياسي الرتكي يف عهد حزب العدالة والتنمية رنا عبد العزيز اخلماش، 3
  .13. ، ص)2016

  .71،ص، 2012، 1لسياسات، طاملركز العريب لألحباث ودراسات ا: التغري، الدوحة  –ية الرتكية االستمرارية عقيل سعيد حمفوض، السياسة اخلارج4
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ملختلفة ويسن دستورا اجليش أن يعزز نفوذه داخل احلياة السياسية ويرسخ سلطاته داخل مؤسسات الدولة ا
  .1جديدا حيمي فيه مصاحله ويؤكد فيه على دوره السياسي

، حيث حتركت 1997وقد جتلى استعمال القوة العسكرية بعنف وشدة يف انقالب ديسمرب 
سبتمرب، بقيادة رئيس األركان كنعان  12دبابات اجليش الرتكي يف الساعة الرابعة من صباح يوم اجلمعة 

ا على السلطة، ببيان عّدد األخطار الداخلية واخلارجية اليت تعرض هلا النظام واألمن إيفرين؛ لتضع يده
ا اجليش يف هذا االنقالب األمشل واألكثر منذ عهد 2القومي يف تركيا ، واعتربت عمليات التصفية اليت قام 

ف فقد اعتقل وحقق مع أكثر من نصف مليون شخص، وأصدر أحكاما على سبعة أال. اجلمهورية
صحايف، وطرد أكثر من  400شخصا، وحكم بالسجن على أكثر من  517شخص، أعدم فيهم فعليا 

ألف شخص،  14ونزعت اجلنسية من . أربعة أالف مدرس وأستاذ جامعي، وعشرات القضاة من وظائفهم
  3.ألف من احلصول على جوازات السفر400ومنع أكثر من 

العسكرية لتغري األوضاع الداخلية يف تركيا نذكر حماولة ومن األمثلة أيضا عن استخدام القوة 
مت احلكومة . اليت أثارت حالة من االرتباك داخليا وخارجيا 2016جويلية  15االنقالب الفاشلة يف  وا

أنه من يقف وراء حماولة االنقالب الفاشلة من خالل " حممد فتح اهللا كولن" الرتكية مؤسس حركة اخلدمة 
 72سكريني املواليني حلركته داخل مؤسسة اجليش الرتكية، ما دفع باحلكومة الرتكية خالل بعض القادة الع

عنصر من الشرطة بشبهة  8000آالف شخص ما بني مدين وعسكري و 6ساعة إىل اعتقال أكثر من 
  .4املشاركة يف االنقالب الفاشل

جتدر اإلشارة " ة السوريةاألزم" وعن انعكاسات هذا االنقالب الفاشل على سياسات أنقرة حيال  
 ،، بالرتدد وغياب احلزم2011مارس  إىل أن السياسة الرتكية جتاه سورية اتسمت منذ بداية األزمة يف

وتُلقي . ويتضح اليوم جبالء أن هذا الرتدد كان مرتبطا إىل حد كبري مبوقف املؤسسة العسكرية والعالقة معها
اولة االنقالبية الفاشلة ضد حكومة العدالة والتنمية يف منتصف مشاركة قادة اجليش الثاين والثالث يف احمل

ومها املسؤوالن عن محاية احلدود اجلنوبية والشرقية مع كل من سوريا والعراق وحىت إيران،  2016جويلية 
كما بات واضحا أن   ،رتكية عن التدخل عسكريا يف سوريابعض الضوء على خلفيات إحجام احلكومة ال

                                                             
  .6، ص، )2011أوت (الدالالت والتداعيات، شبكة اجلزيرة، : طارق عبد اجلليل، االستقاالت يف القيادة العسكرية الرتكية 1
  .28، ص، 2016، 1مندريس إىل رجب طيب أردوغان، رياض الريس للكتب والنشر، طحممد نور الدين، انقالبات تركيا من عدنان 2
  .29ص،  ،مرجع سابقحممد نور الدين، 3

جويلية  23(غاندي عنرت، تداعيات انقالب تركيا قراءة أولية، املعهد املصري للدراسات والسياسات اإلسرتاتيجية، تقديرات سياسية، 4
  .1،ص،)2016
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م خالل الفرتة املاضية كل طلبات احلكومة بالتدخل يف الصراع السوري، بذريعة أنه ال اجليش كان يقاو 
يستطيع فعل ذلك من دون دعم أمريكي أو غطاء من الناتو، وهو أمر غدا فعال غري ممكن بعد التدخل 

    2015.1العسكري الروسي يف سوريا يف سبتمرب

  لمسلحة التركية والمشكلة الكرديةالقوات ا: خامسا

تأثر األكراد كغريهم بالفكر القومي الذي انتشر يف الشرق األوسط مع بداية القرن العشرين، حيث 
، )1925 - 1865(بدأت املقاومة الكردية على يد مشايخ الطرق الصوفية منها ثورة الشيخ سعيد برين 

ة ضد الدولة العلمانية انتفاضة كردي 24وخالل فرتة العشرينيات واألربعينيات من القرن العشرين، كان هناك 
الرتكية اليت حاول أتاتورك مببادئه الست صهر األكراد يف القومية الرتكية فمنعوا من احلديث بلغتهم األم ومل 

ا وكذلك تارخيهم وتراثهم املسألة الكردية تعد القضية األبرز يف : ، ومن هنا ميكن القول أن2يعرتف 
ا القضية األمنية الرئيسية للقوات : ية، كما ميكن القول أيضااألجندة الداخلية للقوات املسلحة الرتك أ

  3.املسلحة الرتكية يف الوقت احلاضر

مستخدما " املشكلة الكردية" انتهج مصطفى كمال أتاتورك املقاربة األمنية والعسكرية يف تعامله مع 
احلكومات اليت تلت أتاتورك على القوة العسكرية املباشرة خالل قمع الثورات الكردية املختلفة، واستمرت 

اشتد الصراع املسلح بني حزب العمال الكردستاين والقوات املسلحة الرتكية  1984ويف عام 4النهج نفسه
، وبلغت تكلفة هذا 5ألف ضحية يف اخلمسة عشر سنة األخرية 40راح ضحية هذا الصراع أكثر من 

مستشفى  900ألف مدرسة و 15أكثر من مليار دوالر، وهو مبلغ يكفي لبناء  300الصراع مبلغ 
  6.سدا يف ربوع تركيا 120جسر معلق و 150و

  

                                                             
  .1،ص،)2016أوت (، املركز العريب لألحباث ودراسات السياسات، "التدخل الرتكي يف سورية واحتماالت توسعهدوافع :"  أنظر 1

  .133، ص، )2016دار زهران للنشر والتوزيع، :  األردن(، إلسالم السياسي والدميقراطية يف تركياأمحد سليم الربصان، ا2
: القاهرة(عالء أمحد إصالح، : ، ترالدميقراطية واإلصالح وحزب العدالة والتنمية: العلمانية يف تركيااإلسالم السياسي والدولة إيفاجنيليا أكسيارليس، 3

  .231، ص، )2016، 2جمموعة النيل العربية، ط
  .20،ص، 2012كيف تتعامل تركيا مع املسألة الكردية؟، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، : عقيل حمفوض، تركيا واألكراد4

5 InstItute for securIty, Development polIcy, Turkey's Kurdish Confict: 2015-Present, 
BACKGROUNDER - December 2016,p,2.  

  .3، ص، )2011أوت ( برهان كور أغلو، الذاكرة الرتكية للقضية الكردية من املسألة الشرقية إىل االنفتاح الدميقراطي، شبكة اجلزيرة، 6
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- 2011حالة سوريا :( عامل القوة العسكرية التركية على مستوى البيئة الخارجية: المحور الثالث
2018(  

  السورية –بوادر التحول في العالقات التركية : أوال

يا، بفضل اإلرادة السياسية و اجلهود املبذولة من قبل السورية حتوال جذر  –شهدت العالقات الرتكية 
ا عام "بشار األسد"والسوري " رجب طيب أردوغان"الرئيس الرتكي   2010، وصلت هذه العالقات ذرو

اتفاقية  50وقع البلدين على أكثر من  2009عندما لعبت تركيا دور الوسيط بني سوريا و إسرائيل، ويف 
علق برتسيم احلدود بني البلدين، ومسألة  تقاسم مياه الفرات، وإلغاء نظام ما ت: ومذكرة تفاهم، منها

  1.التأشريات  لتسهيل  تنقل حركة السلع واملواطنني عرب احلدود

، 2011السورية،  قابله حتول جذري آخر حبلول عام  –هذا التحول اجلذري يف العالقات الرتكية 
لس األمن القومي حيث أدت االنتفاضة الشعبية  يف سوريا ضد حك ومة األسد، إىل عقد أول اجتماع 

، فقد وجدت تركيا أنه ال بد هلا من التدخل يف النزاع اجلاري 2الرتكي  لبحث تطورات األحداث يف سوريا
يف سورية وأعلن املسؤولون األتراك استعدادهم للمساعدة يف عملية إصالح النظام السوري يف مقدمتهم 

وكان هذا األخري زار . آنذاك، رجب طيب أردوغان، ووزير خارجيته أمحد داود أغلورئيس احلكومة الرتكي 
سورية والتقى الرئيس األسد مرات عدة، قد حذره من أن سورية قد تتعرض لضربة عسكرية إذا مل يسرع يف 

كن ميو 3.عملية اإلصالح إال أن األسد رفض اإلذعان وقد رأى أن الدعوات الرتكية جاءت بلهجة استعالئية
  :اختصار املواقف الرتكية من األزمة السورية حسب تسلسلها الزمين إىل أربع مراحل أساسية هي

حيث حاولت احلكومة الرتكية يف هذه املرحلة دفع النظام السوري وقيادته : مرحلة النصح واإلرشاد .1
تراك الكثري من إىل االنفتاح وإجراء اإلصالحات الالزمة لتجاوز احملنة الداخلية، فوجه القادة األ

النصائح لألسد، وأبدت احلكومة الرتكية دعمها الكامل واستعدادها لتوفري كل السبل واإلمكانيات 
 .الالزمة لتحقيق اإلصالح املطلوب يف أسرع وقت

                                                             
1  V.P Haran, Roots of the Syrian Crisis,INSTITUTE OF PEACE AND CONFLICT 
STUDES (IPCS), Special Report #181,(MARS 2016),p,7. 
2Uğur Kaya et DilekYankaya, Les relations de la Turquie avec la Syrie, Institut français d’études 
anatoliennes,2013,p,73. 

شركة : لبنان - بريوت( ،2002والبالد العربية منذ العام  السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القوى العظمىفايسباخ، مجال واكيم،  –مولایر مرياك  3
  .185، ص، )2014، 1املطبوعات للتوزيع والنشر،ط
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لقد متخضت سياسة إعادة تقييم الوضع عن خطاب أشد هلجة لرتكيا  :مرحلة إعادة تقييم الوضع .2
مبضمون الرسالة السابقة، وهي أن سوريا تستطيع جتاوز األزمة من خالل جتاه األسد مع االحتفاظ 

 1.بوابة اإلصالحات اجلذرية اليت حتظى بدعم تركي
بعد أن فقدت تركيا إمكانات الضغط على النظام إثر القطيعة  :مرحلة دعم المعارضة إلسقاط األسد .3

فصائل املعارضة ميدانيا يف مواجهة الدبلوماسية الكاملة بينهما بعد سحب السفريين فضال عن تقدم 
النظام، صعدت تركيا من هلجتها أكثر واعتربت أن نظام األسد فاقد للشرعية باعتباره نظاما قاتال 
لشعبه، ونادت بضرورة إسقاطه، فقدمت أنقرة خالل هذه املرحلة الطويلة الدعم للمعارضة املسلحة 

اللوجستيكي وحىت العسكري إن مل يتم االعرتاف اإلعالمي، السياسي، اإلغاثة، : على عدة مستويات
ا كما حتدثت . بذلك علنا واستضافت تركيا معظم القيادات السياسية للمعارضة السورية وأغلب مؤمترا

 .بامسها يف خمتلف احملافل الدولية
أنقرة وهي املرحلة األخرية، اليت يكمن تأرخيها حبادثة إسقاط  :مرحلة االنتقال من المبادرة للدفاع .4

للمقاتلة الروسية، وقد فقدت خالهلا تركيا أي أمل يف إحداث اخرتاق كبري يف احلالة السورية فيما 
يتعلق بإسقاط النظام أو ترجيح كفة املعارضة، وأصبح شغلها الشاغل محاية حدودها وأمنها القومي 

 2.من تطورات األزمة السورية

  لسوريةا –القوة الصلبة في العالقات التركية : ثانيا

شكلت املرحلة الرابعة و األخرية، نقطة حتول يف أبعاد السياسة اخلارجية الرتكية جتاه األزمة يف سوريا 
( قبل وخالل السنوات األوىل لألزمة إىل بعد القوة الصلبة "  صفر مشاكل" من بعد القوة الناعمة ومبدأ 

  : يا، وتنقسم هذه املرحلة بدورها إىل مرحلتنييف عالقتها مع سور " مشاكل عدة" و) القوة العسكرية املباشرة

وهي املرحلة اليت بدأت فيها بوادر توجه تركيا :مرحلة ما قبل االستخدام المباشر للقوة العسكرية -1
حنو استخدام القوة العسكرية املباشرة جتاه األزمة يف سوريا محاية ألمنها القومي، وذلك ألسباب عدة 

 :نذكر منها

الطـــــــائرة الرتكيــــــــة مـــــــن قبـــــــل ســــــــالح اجلـــــــو الســـــــوري، والــــــــذي اعتـــــــرب اجتـــــــاه خطــــــــري يف حادثـــــــة إســـــــقاط .1
األواســـــــط الرتكيـــــــة وحتديـــــــد خطـــــــري ألنقـــــــرة الـــــــيت أصـــــــبحت تلـــــــك احلادثـــــــة بعـــــــدها مـــــــربرا كبـــــــريا إلمكانيـــــــة 

                                                             
  .59، ص، )2014، 1املكتب العريب للمعارف، ط : القاهرة(، حىت اآلن 2002لسياسة الرتكية جتاه سوريا منذ مينا اسحق طانيوس بولس، ا1
  .12-11ص، .، ص)2016مارس (سعيد احلاج، حمددات السياسة اخلارجية الرتكية إزاء سوريا، مركز إدراك للدراسات واالستشارات، 2
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التــــدخل العســــكري الرتكـــــي حفاظــــا علـــــى أمنهــــا القـــــومي، وقــــد أبلـــــغ مســــؤولون أتـــــراك نظــــرائهم األمـــــريكيني 
 ".ارتكبه النظام السوري يستحق التدخل العسكريأن اخلطأ الذي " 

ــدود الرتكيــــــة حيــــــث باتــــــت أنقــــــرة تشــــــعر بــــــالقلق واإلهانــــــة خاصــــــة .2 االخرتاقــــــات الســــــورية املتعــــــددة للحــــ
م جتــــاه النظــــام الســــوري وطــــالبوا مــــرارا بإســــقاطه بــــل وصــــل  ــن ســــقف خطــــا بعــــد أن رفــــع القــــادة األتــــراك مــ

 1.إقامة مناطق آمنة عازلة داخل األراضي السوريةاألمر إىل حد التلويح باخليار العسكري و 

الروســــــي يف  -حتـــــول ســــــورية إىل حلبــــــة لصــــــراع القــــــوى العظمــــــى، والــــــذي جتســــــد يف التنــــــافس األمريكــــــي .3
ســـــــوريا يف إطـــــــار صـــــــراعهم علـــــــى النفـــــــوذ والتمركـــــــز يف منطقـــــــة الشـــــــرق األوســـــــط وهـــــــو مـــــــا يهـــــــدد املصـــــــاحل 

 2.زمة السورية وجيعلها خارج اللعبةالقومية لرتكيا ويفقدها دورها يف ترتيبات األ

ـــــــيت دفعـــــــت برتكيـــــــا للتـــــــدخل العســـــــكري املباشـــــــر يف .4 ــــر األســـــــباب ال املشـــــــروع الكـــــــردي، وهـــــــو مـــــــن أكثـــ
، وهـــــــو امتـــــــداد حلـــــــزب "حـــــــزب إرهـــــــايب) "PYD(ســـــــوريا، إذ تعـــــــد حـــــــزب االحتـــــــاد الـــــــدميقراطي الكـــــــردي 

ا إىل إعاقـــــــــــة مشـــــــــــروعها يف ســـــــــــوريا، وتســـــــــــعى تركيـــــــــــ) PKK(العمـــــــــــال الكردســـــــــــتاين الرتكـــــــــــي احملظـــــــــــور  
علـــــــى حــــــدودها اجلنوبيــــــة وهـــــــو مــــــا تعتــــــربه  خــــــط أمحـــــــر لــــــن تســــــمح  أنقـــــــرة ) احلكــــــم الــــــذايت( السياســــــي 

 3.بتجاوزه مهما كلفها ذلك من تضحيات

انطالقـــــا مـــــن األســـــباب املـــــذكورة آنفـــــا، حســـــمت : مرحلـــــة اســـــتخدام القـــــوة العســـــكرية المباشـــــرة -2
ــــــدف   العســـــكرية جتـــــاه األوضـــــاع يف ســــــوريا تركيـــــا قرارهـــــا باســـــتخدام القــــــوة كآليـــــة ضـــــرورية وملحـــــة 

وحتقيــــــق أهــــــداف سياســــــتها اخلارجيــــــة يف ظــــــل الظــــــروف اإلقليميــــــة احمليطــــــة " أمنهــــــا القــــــومي"محايــــــة 
درع ( ــــــــا، ويتجلــــــــى التــــــــدخل العســــــــكري الرتكــــــــي يف ســــــــورية مــــــــن خــــــــالل عمليتــــــــني عســــــــكريتني 

 ):الفرات، غصن الزيتون
بعمليـــــــة عســــــــكرية  2016أوت  24عمليــــــــة درع الفـــــــرات يف  بـــــــدأت: عمليـــــــة درع الفـــــــرات .1

موعـــــــة مـــــــن فصـــــــائل اجلـــــــيش  ـــــــدويل لتـــــــوفري دعـــــــم  تركيـــــــة بالتنســـــــيق مـــــــع قـــــــوات التحـــــــالف ال
ــــاء ســــيطرت تنظــــيم الدولــــة  يف مشــــال ســــوريا، ومــــن أجــــل " داعــــش"الســــوري احلــــر مــــن أجــــل إ

                                                             
، رسالة ماجستري، كلية 2012-2008 :السورية يف ضوء املتغريات اإلقليمية الدولية - حممد خليل يوسف القدرة، تطور العالقات السياسية الرتكية1

  . 144-143ص، . ، ص2013، فلسطني، -غزة–اآلداب والعلوم اإلنسانية ماجستري دراسات الشرق األوسط، جامعة األزهر 
  .219، ص، )2017جويلية (، )3(، العددجملة العلوم السياسية والقانوناألمريكي يف سوريا،  –حيدر صالل، التنافس الروسي 2
  http://www.aljazeera.net:، متاح على الرابط "املشروع الكردي يف سوريا وخطوط تركيا احلمراء"سعيد احلاج،  3
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ل الكنتونــــــات ، مـــــن وصـــــ)PYD(منـــــع القـــــوات الكرديـــــة التابعــــــة حلـــــزب اإلحتـــــاد الــــــدميقراطي 
  1.الكردية بني عفرين وكوباين، ومن التقدم حتديدا يف املنطقة الواقعة غرب الفرات

  

  
  http://www.aljazeera.net:المصدر

دف؛ لوضع حد للهجمات " رجب طيب أردوغان" وقد أعلن حني ذاك الرئيس الرتكي أن العملية 
ا وحزب " داعش" تستهدف تنظيم الدولة اإلسالمية  املتكررة على املناطق احلدودية مع سوريا، موضحا أ

، املدافع "درع الفرات" ، واستخدمت القوات الرتكية، يف عملية 2اإلحتاد الدميقراطي الكردي يف مشال سوريا
ورامجات الصواريخ الرتكية املتمركزة على احلدود مع سوريا باإلضافة إىل تنفيذ غارات جوية بالطائرات 

F163 درع الفرات بثالث مراحل هي وقد مرت عملية:  

 السيطرة على مدينة جرابلس وريفها يف املرحلة " درع الفرات"استطاعت قوات  :المرحلة األولى
 4.األوىل من تنظيم داعش واألكراد

 استطاعت تركيا يف هذه املرحلة أن تنهي وجود تنظيم داعش من على حدودها :المرحلة الثانية
حترر عدد كبري من القرى والبلدات احلدودية ما بني جرابلس اجلنوبية مع سوريا بشكل تام و 

وأعزار، وهي املنطقة اليت لطاملا نادت تركيا جبعلها منطقة آمنة أو منطقة حظر طريان، وقد 
استطاعت تركيا يف املرحلة األوىل والثانية من توفري مناطق آمنة لعدد كبري من الالجئني، وبدأ 

                                                             
  .2، ص، )2016أفريل (زخم إضايف خليارات السياسة الرتكية، جسور للدراسات، تقدير موقف، : عملية درع الفرات  1
  .1، ص، )2016ديسمرب  5( عهد املصري للدراسات، طارق دياب، عملية درع الفرات يف مرحلتها الثالثة، امل2
، )2016أوت  25(العسكرية يف سوريا؟، مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، " درع الفرات" عبد اللطيف الرتكي، ماذا وراء عملية 3

  .1ص، 
  .1، ص، مرجع سابقطارق دياب، 4
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م، كما ساعد وجود هذه املنطقة اآلمنة يف خفض العديد من سكان جرابلس بالعو  دة إىل بيو
 .أعداد الالجئني السورين إىل تركيا بشكل كبري

 السيطرة على مدينة الباب بعد أن قامت بطرد داعش من املنطقة املتبقية بني  :المرحلة الثالثة
ا حررت على . راكتركمان ومارع، واليت تقع بني منطقة دابق اليت حتظى مبكانة رمزية عند األت كو

 1.يد السلطان سليم األول

وإذا كان من ناحية احلسابات السياسية، إبعاد تنظيم الدولة عن احلدود الرتكية خيدم كل القوى، 
وخاصة الواليات املتحدة األمريكية وروسيا، فإن امتداد العملية قد يفضي إىل مصاحل متضاربة ما بني تركيا 

يكية، خاصة فيما يتعلق بوحدات محاية الشعب الكردية، فإذا كانت أمريكا تعترب و الواليات املتحدة األمر 
وحدات الشعب الكردية شريك يف حماربة داعش، فإن أنقرة ترى أن هدفها االسرتاتيجي من عملية درع 

، من السيطرة على مشال سوريا، وفرض كيان ) PYD(الفرات هو منع حزب العمال الدميقراطي الكردي 
  2.لة متنع تركيا من التواصل اجلغرايف مع سوريا والبلدان العربيةأو دوي

يف "  بن علي يلدرم" هذا التضارب يف املصاحل  بني تركيا وأمريكا عرب عنه رئيس الوزراء الرتكي 
مشريا إىل أن أي عملية "  كانت ناجحة وانتهت" أن عملية  درع الفرات "  أن يت يف" مقابلة مع تلفزيون 

احتفظ لبالده باحلق يف القيام : ، ويفهم من هذا التصريح أن يلدرم3ف يكون هلا اسم خمتلفتليها سو 
بعمليات عسكرية أخرى حتت مسميات جديدة، وهو ما حدث بالفعل على اثر مناوشات عسكرية متكررة 

كيا إىل حشد بني امليلشيات الكردية املتمركزة يف عفرين والقوات الرتكية يف مناطق درع الفرات، ما دفع برت 
ا على احلدود مع سوريا يف إشارة إىل عملية عسكرية مرتقبة يف عفرين واليت مسيت بـ    4".غصن الزيتون" قوا

بعد إعالن الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، بوقت قليل أن العملية الرتكية : عملية غصن الزيتون.2
التابعة حلزب اإلحتاد الدميقراطي " اية الشعبوحدات مح" املوجهة ضد حزب العمال الكردستاين وامتداده 

يف متام " غصن الزيتون" يف عفرين قد بدأت فعليا، أعلنت القوات املسلحة الرتكية عند بدأ التقدم يف عملية 
، ووفقا ملسؤولني أتراك فقد استندت العملية اليت جتري 2018جانفي  20الساعة اخلامسة مساء من يوم 

من قرارات األمم  51قانونيا، كما حصل يف عملية درع الفرات، على املادة على األراضي السورية 

                                                             
  .2، ص، مرجع سابقالرتكية، زخم إضايف خليارات السياسة : عملية درع الفرات 1
  .2، ص، )2016سبتمرب  26( الرتكية؟، مركز الروابط للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية، " درع الفرات" عمر كوش، إىل أين تتجه عملية2
  /http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/3/30: ، متاح على الرابط"بسوريا" درع الفرات" تركيا تعلن عملية 3
  .1، ص، )2017أوت  11(يد احلاج، الوجهات احملتملة للعملية الرتكية يف سوريا، املعهد املصري للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، سع4
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أن هذه :" حسب ما جاء يف تقرير رئاسة الوزراء الرتكية، هو" غصن الزيتون" ، واهلدف من عملية 1املتحدة
العملية سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ ال تستهدف إال اإلرهابيني وما يتعلق بأماكن حتصينهم 

وقد مت اختاذ كل التدابري . ومواقعهم وأماكن تواجدهم واألسلحة واآلليات والعربات العسكرية التابعة هلم
، كما ذكر رئيس الوزراء بن علي يلدرم بأن 2واحلسابات الالزمة حىت ال يتضرر األهايل العزل األبرياء أثنائها

دف إلنشاء م" غصن الزيتون" عملية  كلم، وميكن حتديد   30ناطق آمنة بعمق تتكون من أربعة مراحل و
  :3األهداف املفرتضة اليت تسعى تركيا إىل حتقيقها من خالل هذه العملية أمهها

اء سيطرة وحدات احلماية الكردية على منطقة عفرين بالكامل: األول -   .إ
  .إذا مل ميكن ذلك فتقليص مساحة نفوذها وحصرها يف نطاق جغرايف أضيق :الثاني -
وأد فكرة التواصل اجلغرايف بني كانتونات اجلزيرة وعني العرب يف الشرق وعفرين يف الغرب  :الثالث -

ائي   .بشكل 
اء إمكانية وصول مناطق النفوذ الكردي يف سوريا إىل البحر املتوسط مستقبال، وبالتايل  :الرابع - إ

دىن اضطراره تصعيب فكرة إعالن كيان سياسي حيكمه حزب اإلحتاد الدميقراطي أو باحلد األ
  .لعالقات جيدة مع تركيا لضمان التجارة و والتصدير والتواصل مع العامل اخلارجي عربها

ريب العناصر املسلحة من عفرين إىل تركيا عرب البحر املتوسط :الخامس -   .ضبط 

  :يليوهي كما  "غصن الزيتون"من عملية  وفيما يلي نرصد ردود األفعال واملواقف الدولية واإلقليمية

مع بدأ العملية العسكرية الرتكية يف عفرين جاء الرد األمريكي دبلوماسيا : الموقف األمريكي .1
على لسان وزير خارجيته تريلسون مع إبداء " ضبط النفس" وخمفضا إىل حد بعيد ودعا إىل 

 4.التفهم ملصاحل تركيا األمنية حسب املتحدث باسم البيت األبيض
ا مع القيادة الروسية وأوفدت رئيس أركان كثفت أنقر   :الموقف الروسي  .2 ة تواصلها واتصاال

، وبالرغم 5اجليش وجهاز االستخبارات إىل موسكو للتفاهم وجها لوجه على عملية عفرين

                                                             
جانفي  25( حتديات ما بعد العمل العسكري واملواقف االقليمية والدولية، مركز اجلزيرة للدراسات، :   حممود مسري الرنتيسي، تركيا يف عفرين1

  .2،ص،)2018
، 2018ن، اجلمهورية الرتكية، رئاسة الوزراء، املديرية العامة للصحافة والنشر واإلعالم، محالت التضليل اإلعالمي املساقة ضد عملية غصن الزيتو 2

  .2ص،
  .5-4ص، .، ص)2018جانفي  23(الدوافع والتحديات والسيناريوهات، املعهد املصري للدراسات، : سعيد احلاج، عملية عفرين3
  .7، ص، )2018(الدالالت والتداعيات، مركز برق لالستشارات والدراسات املستقبلية،  -أمحد وليد، العملية العسكرية الرتكية يف عفرين األهداف 4
  .7، ص، مرجع سابقالدوافع والتحديات والسيناريوهات، : سعيد احلاج، عملية عفرين 5
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ا أعلنت أن واشنطن هي من دفعت أنقرة هلذه اخلطوة  من أن روسيا أعربت عن قلقها إال أ
 1.التوجهات االنفصالية وأن واشنطن تضغط على األكراد وتشجعهم على

وهي إحدى الدول الثالث الضامنة ملناطق خفض التصعيد بسوريا إىل  :الموقف اإليراني .3
ا قد تساعد من وصفتهم  -جانب تركيا وروسيا فدعت إىل وقف العملية الرتكية، معتربة أ

 2.باإلرهابيني
ا عدوان ترك" غصن الزيتون"ترى سوريا يف عملية : الموقف السوري .4 ي غاشم على أرضي أ

" هذه اخلطوة األحدث يف االعتداءات الرتكية على السيادة السورية" سورية  معتربة أن 
تمع الدويل بإدانة هذا العدوان واختاذ اإلجراءات الواجبة لوقفه فورا، كما  وطالبت سوريا ا

ذه العملية العسكرية متوعدا تركيا باملقاومة على  3.األرض نفت أن تركيا قد أبلغتها 

أمام تناقض املواقف تلك، يبقى املشهد العسكري يف عفرين أمام سيناريوهات عدة حيكمها ثبات 
أو تغيري يف موقف الالعبني وجغرافية املنطقة ومدى قدرة امليليشيات الكردية على خوض حرب استنزاف 

  :االت وفق اآليتضد األتراك وقوات اجليش السوري احلر املتحالفة معها وميكن سرب تلك االحتم

 .حتقيق كامل أهداف العملية بالسرعة املطلوبة: السيناريو األول .1

بالسيطرة على كامل عفرين، وفق املخطط الرتكي والوقت املتوقع للمعركة، دون ظهور أي عقبات يف 
الكردية، وجه العملية سواء على الصعيد الدويل أو التصدي الكردي أو الشأن احمللي الرتكي، أما امليليشيات 

فأمام صدمتها باملوقف األمريكي والروسي، تعيش حالة من التخبط أمام احلرب النفسية اليت تشنها أنقرة 
قبل وأثناء العملية، إضافة إىل ذلك تنوع حماور العمل وعدم وجود عمق اسرتاتيجي لألكراد يف عفرين أو 

حيات املبكرة حول العملية بتهيئة وحشد خطوط إمداد، وعلى صعيد الرأي العام الرتكي، فقد سامهت التصر 
  4.الرأي العام الرتكي والتفافه حول القيادة العسكرية والسياسية

  

  

                                                             
  .5، ص، مرجع سابق حممد مسري الرنتيسي،1
  http://www.aljazeera.net/news/arabic:، متاح على12/1/2018نت، .دولية متباينة من العملية الرتكية بعفرين، اجلزيرةمواقف  2
https://arabic.cnn.com/middle-: ، متاح على الرابط21/1/2018كيف رد نظام األسد على عملية تركيا يف عفرين، 3

east/2018/01/21/  
  .13،ص،2017أبعادها واملواقف الدولية جتاهها والسيناريوهات املتوقعة، طوران لألحباث والدراسات، ) الزيتونغصن ( مهام القهوجي، عملية4
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ر الفرات: السيناريو الثاني .2 اء العملية يف عفرين والتوسع حنو منبج ومناطق شرق   إ

ا يف عفرين والتوجه بعد ذلك حنو اء عمليا منبج ومناطق  هو أن تزج تركيا مبزيد من القوات إل
ر الفرات، وهذا سيؤدي الستنزاف القوات الرتكية، فضال عن تضارب املصاحل مع الفاعلني اآلخرين  شرق 

  1.يف تلك املناطق خصوصا الواليات املتحدة األمريكية

 .اكتفاء تركيا بالتقدم على بلدات شرقي عفرين ذات الغالبية العربية: السيناريو الثالث .3

صارا على عفرين، وهو أقل تكلفة كون حدود تركيا حتيط بعفرين من جهة بذاك تفرض تركيا ح
) أطمة(واجلنوب الغريب ) اعزار(الغرب والشمال الغريب إضافة إىل وجود الكتائب املوالية هلا من جهة الشرق 

تقريبا عدا فرتكيا والقوى املوالية هلا حتيط بعفرين من كافة اجلهات ) دارة عزة وقلعة مسعان(واجلنوب الشرقي 
  2.اليت تسيطر عليها قوات النظام السوري) نبل(عن ممر ضيق من جهة اجلنوب الشرقي من خالل بلدة

  :خاتمةال

، 2002شهدت السياسة اخلارجية الرتكية يف ظل حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إىل احلكم عام 
الشؤون الشرق أوسطية مع تعزيز العالقات خروج أنقرة، عن التقاليد الكمالية اليت فضلت عدم االخنراط يف 

دف االرتقاء بالدور  بشكل أوثق مع الغرب، حيث أوىل احلزب اهتماما كبري بشؤون الشرق األوسط 
السورية جنحت تركيا يف حتويل العالقات العدائية التارخيية مع  -أما بالنسبة للعالقات الرتكية.اإلقليمي لرتكيا
ر الفراتحزب العمال :  "سوريا بسبب ، إىل "الكردستاين، لواء االسكندرونة، ومشكلة تقاسم مياه 

، عالقات اقتصادية وسياسية )2011-2002(صداقة قوية، وبنت تركيا خالل الفرتة املمتدة من 
اليت تبنتها أنقرة يف سياستها " العمق االسرتاتيجي" واجتماعية وثقافية  قوية مع دمشق وذلك تنفيذا لسياسة 

  .مع دول اجلوار اجلغرايف منها سوريا" القوة الناعمة "ة واعتمادها بشكل أكرب على بعد اخلارجي

، ومع انطالق االضطرابات يف سوريا، تبدل املوقف الرتكي جتاه سوريا من القوة 2011وحبلول عام 
بعد القوة العسكرية  االقتصادية والثقافية السياسية واالجتماعية، إىل انتهاج أنقرة: الناعمة بأبعادها املختلفة

  :كأداة من أدوات سياستها اخلارجية  ويعود ذلك  حسب استنتاجات الدراسية إىل

                                                             
  .10، ص، مرجع سابقأمحد وليد، 1
   http://www.scplatform.net:املنصة املدنية السورية، عفرين والسيناريوهات احملتملة، متاح على 2
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السياسة اخلارجية ألي دولة حتكمها عدة حمددات داخلية وخارجية، لذلك جند أـن السياسة  -1
 التطورات امليدانية يف: ، ارتكزت على ثالثة عوامل2011اخلارجية الرتكية جتاه سورية  بعد 

 .سوريا، املقاربة الدولية لألزمة السورية، قوة املشهد الرتكي الداخلي
مرحلة النصح واإلرشاد، مرحلة إعادة تقيم : مر التدخل الرتكي يف األزمة السورية بأربع مراحل -2

 .الوضع ، مرحلة دعم املعارضة إلسقاط نظام األسد، مرحلة االنتقال من املبادرة إىل الدفاع
يف دعم املعارضة متثل :التدخل غري املباشر : كري الرتكي يف سوريا شكلنيأخذ التدخل العس -3

، أما التدخل "التسليح التدريب واإلعالم إلسقاط نظام بشار األسد" :السورية عسكريا
ال : باستخدام القوة العسكرية املباشرة متثل يف  إسقاط الطائرتني السورية والروسية بعد اخرتاق ا

غصن "و" درع الفرات:"التدخل العسكري املباشر من خالل عمليتني عسكريتنياجلوي الرتكي،مث 
 ".الزيتون

األول، أن تركيا تنظر إىل :  يعود التدخل العسكري الرتكي  املباشر يف سوريا لسببني رئيسني مها -4
مشروع حزب االحتاد الدميقراطي بإنشاء دويلة أو حكم ذايت على حدودها اجلنوبية أنه خطرا 

نها القومي باعتبار أن هذا املشروع سيكون حاجزا جغرافيا وسياسيا بني تركيا من جهة على أم
وسوريا والعامل العريب من جهة أخرى، كما أنه سيكون يف الغالب كيان معاديا لرتكيا يف سياستها 

م اخلارجية، أما الثاين فهو يكمن يف التواجد العسكري الدويل يف سوريا الروسي اإليراين وحلفائه
من جهة أمريكا وحلفائها من جهة أخرى، وما ميكن أن حيمله هذا التواجد من سيناريوهات 

ا تركيا على املدى املتوسط والبعيد  .   التقسيم اليت قد تتأثر 

  : قائمة المراجع

 :باللغة العربية  -1

  الكتب: أوال

 .2012مؤسسة شباب اجلامعة،: اإلسكندريةاألقداحي هشام حممود ،السياسة اخلارجية واملؤمترات الدولية،  .1
الدميقراطية واإلصالح وحزب العدالة والتنمية، : أكسيارليس إيفاجنيليا، اإلسالم السياسي والدولة العلمانية يف تركيا .2

  .2016، 2جمموعة النيل العربية، ط: عالء أمحد إصالح، القاهرة: تر
تمع  املقوما .3 النموذج اإلقليمي واالرتقاء  - سياسية واجليو اسرتاتيجية –ت اجليو باكري علي حسني ، تركيا الدولة وا

الدار العربية للعلوم ناشرون، مركز اجلزيرة للدراسات، : تركيا بني حتديات الداخل ورهانات اخلارج، قطر: العاملي، يف
 .2010، 1ط
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